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 بيان صحفي
 

 بوركينافاسو تطلق حملة االتحاد األفريقي إلنهاء زواج االطفال في أفريقيا 
 
قال : 5102مارس  3دوري ، بوركينافاسو ،  

ق زيدا رئيس وزراء بوركينافاسو العقيد اسحا

إن إنهاء زواج االطفال يتطلب منابر متعددة "

القطاعات إليجاد موائمة بين االنشطة والبناء 

 على النتائج".

 

وأشار رئيس الوزراء، في كلمته، إلى أن 

االعراف والنظم القانونية الرسمية قد تحدد 

وتحكم الزواج ، إال أن القوانين العرفية لتحديد 

مستوى النضج واالستعداد للزواج شجعت عادة 

زواج االطفال. ويعتبر زواج االطفال عادة ضارة 

الصحة والتعليم والعيش اآلمن واختيار متى ومن وانتهاك لحقوق االنسان يحرم الفتيات من حقوقهن في 

يمكنهن الزواج به. ورحب بحملة االتحاد األفريقي إلنهاء زواج االطفال في أفريقيا مؤكداً على التزام 

 حكومة بوركينافاسو بإنهاء زواج االطفال. 

 

اء االولوية للتعليم يجب إعطجتماعية باالتحاد األفريقي قال "السفير اوالوالي مايجون مدير الشؤون اال

حتى تتمكن الفتيات من النمو والمساهمة بصورة فعالة في التنمية االقتصادية واالجتماعية لمجتمعاتهن ، 

ويجب دعم ذلك بحمالت رفع الوعي المستمرة داخل المجتمعات المحلية حول اآلثار السلبية لزواج 

وأشار إلى أن زواج االطفال ينتهك كافة  االطفال والممارسات الضارة االخرى التي تهين الفتيات". 

المبادئ الرئيسية لحقوق الطفل ، بموجب الميثاق االفريقي للطفل ، وكذلك عدداً من الحقوق االخرى 

المحمية بموجب الميثاق. وتتمثل المسلمات االساسية للميثاق في أن الطفل يحتل مكانة فريدة ومميزة في 

 ي بيئة أسرية سعدية ومحبة ومتفهمة. المجتمع االفريقي ويحق له النمو ف

 

واستعداداً لالطالق الوطني للحملة ، عقد اجتماع للمجتمع المحلي وقادة االديان والقادة التقليدين في قاعة 

. وعقدت االجتماع الذي تميز بحضور واسع وشهد مشاركة مواطنين من 2102مارس  2المدينة ، في 

عمل االجتماعي والتضامن الوطني بجمهورية بوركينافاسو السيدة مختلف المجتمعات المحلية ، وزيرة ال

نيكول يليمو زان ، التي شددت على ضرورة حماية االطفال )وخاصة الفتيات( ومنحهم الفرصة للنمو 

  لكي يصبحوا أعضاء مسئولين ومنتجين في المجتمع.  والتعليم الجيد
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جمهورية بوركينافاسو بالتصدي للممارسة الضارة وسلطت السيدة يليمون زان الضوء على التزام حكومة 

وأشارت إلى أن الحد المتمثلة في زواج االطفال وعزمها ضمان تقديم مدبري زواج االطفال إلى العدالة. 

من زواج االطفال هو جهد جماعي وشكرت مفوضية االتحاد األفريقي وكافة الشركاء المتعاونين ، 

اشيونال ، على جهودهم ودعمهم لحكومة بوركينافاسو من أجل وخاصة اليونسيف ومنظمة بالن انترن

الحد من زواج االطفال. واختتمت بشكر قادة االديان والقادة التقليدين على التزاماتهم بإنهاء زواج االطفال 

    في مجتمعاتهم المحلية المعنية. 

 

 حول حملة االتحاد األفريقي إلنهاء زواج االطفال في أفريقيا

 

، خالل مؤتمر  2102مايو  22هذه الحملة على المستوى القاري في أديس أبابا ، إثيوبيا ، في اطلقت 

( دعم االجراءات القانونية 0وزراء التنمية االجتماعية. وتهدف إلى إنهاء زواج االطفال من خالل : )

جتماعي ( رفع الوعي القاري حول االثر اال2وإجراءات السياسات لحماية وتشجيع حقوق االنسان )

( بناء حركة اجتماعية وتعبئة اجتماعية على المستويات الشعبية 3واالقتصادي السلبي لزواج االطفال )

( زيادة قدرات الجهات الفاعلة من غير الدول للقيام بدعوة لسياسة مستندة على االدلة ، 2والوطنية ، و )

 والرصد والتقييم وغيرها. بما في ذلك دور قيادة الشباب من خالل تقنيات االعالم الحديثة

  

 للمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال: 

  union.org-THUNDUN@africa -نينا ثوندو  اآلنسة

  union.org-Kennetho@africa  -السيد كينيث أوليكو 

au.int/cecmwww.      www.facebook.com/OurGirlsAfrika|   www.twitter.com/ourgirlsau|   
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